
ขอมูลปราชญชาวบานหรือปราชญ
ทองถ่ินแยกตามประเภทของ

ภูมิปญญาของถ่ิน
ตําบลหาดขาม  อําเภอกุยบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ



สาขาศาสนาและประเพณีศาสนาและประเพณี
มีความเชี่ยวชาญสาขาศาสนาและประเพณีศาสนาและ

ประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกตและปรับใชหลักธรรม
คําสอนทางศาสนาเชื่อและถายทอดหลักศาสนา การประยุกต
ประเพณี

ท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยู ดาน
ความสามารถ

หมาย
เหตุ

1. นายประดับ เรืองอราม บานหนอง
เกด

ยกศาลพระภูมิ
เจาท่ี

2. นางสําราญ แกวคําพุธ บานหาด
ขาม

งานประเพณี

3. นายอํานวย บุญมี บานทาตัก
น้ํา

โหราศาสตร

4. นายสน ปรางงาม บานหาด
ขาม

สัปเหรอ

5. นาย
ละเอียด

เก่ียงงอน บานยานซื่อ งานพิธีตางๆ



สาขาศิลปะพื้นบาน

มีความเชียวชาญ ศิลปะท่ีมีความงามความเรียบงายจากฝมือของ
ชาวบานท่ัวๆ ไปสรางสรรคผลงานอันมีคุณคาทางดานความงาม และ
ประโยชนใชสอยตามสภาพของทองถ่ิน ทานศาสตราจารยศิลป พีระศรี

ไดกลาววา หมายถึง “ศิลปะชาวบาน” เชน การรองรําทําเพลง การวาด
เขียน และอ่ืนๆ ซึ่งมีกําเนิดมาจากชีวิตจิตใจของประชาชน ศิลปะ
ชาวบานหรือศิลปะพ้ืนบานสวนใหญจะเกิดควบคูกับการดําเนินชีวิตของ
ชาวบาน ภายใตอิทธิพลของชีวิตความเปนอยูขนบธรรมเนียม ประเพณี
ความเ ช่ือ  และความจํ า เปนของสภาพทอง ถ่ิน  เ พ่ือใชสอยใน
ชีวิตประจําวัน

ท่ี ช่ือ - สกุล ท่ีอยู ดาน
ความสามารถ

หมาย
เหตุ

1. นางสําราญ แกวคําพุธ บานหนอง
เกด

งานจักสาน

2. นายมาลัย พราหมทอง บานหนอง
เกด

กลองยาว

3. นางปราง แจงประจักษ บานยางชุม เพลงพ้ืนบาน

4. นาง
มะเฟอง

แสงทอง บานยางชุม
เหนือ

เพลงพ้ืนบาน

5. นายสมพล อิงอน บานยานซื่อ กลองยาว

6. นายนิด ทองแผน บานทาตัก
น้ํา

ศิลปวัฒนธรรม

7. นางฉลวย ทองแผน บานทาตัก
น้ํา

ศิลปวัฒนธรรม



สาขาเกษตรกรรม

มีความเชี่ยวชาญ การจัดการการอนุรักษธรรมชาติ เปนผู
ทรงภูมิปญญาท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานการทําเกษตร  เชน
การทําการเกษตรปลอดสารพิษ  การทําเกษตรอินทรีย การทํา
ปุยชีวภาพ การเกษตรอินทรียการลดการใชสารเคมีความรูการ
เพาะปลูกพืช เห็ดรา เล้ียงสัตว และรูปแบบของชีวิตแบบอื่น ๆ
อาหาร เสนใย เชื้อเพลิงชีวภาพ ยารักษาโรคและผลิตภัณฑอื่น
เพ่ือความย่ังยืนและเพ่ิมสมรรถนะชีวิตมนุษย

ท่ี ช่ือ - สกุล ท่ีอยู ดานความสามารถ หมาย
เหตุ

1. นายมงคล สนธิ บานเขา
ตกน้ํา

ดานการเกษตร

2. นางสาวสินีรัตน ทองแผน บานเขา
ตกน้ํา

ดานการเกษตร การ
กําจัดหนอน

3. นางสาวแสงทอง ทองแผน บานทาตัก
น้ํา

ดานปศุสัตว

4. นายเสนาะ แหงสะอาด บานหนอง
เกด

ดานปศุสัตว

5. นายหนูพร อวนผิว บานหนอง
เกด

ดานปศุสัตว

6. นายสมปอง สรอยทอง บานไรบน ดานเกษตรอินทรีย

7. นายสําลี โพธิ์มณี บานไรบน หมอดินอาสา

8. นายกรัญ พุมโศก บานโปง
กะสัง

ดานการเลี้ยงแพะ

9. นางสืบ นิลดี บานรวม
ไทย

ดานการปลูกมอนไหม



10. นายนพพร หมวกเมือง บานรวม
ไทย

ดานการเพาะไกชน

11. นายอัครพนธ พุมโลก บานพุ
บอน

ปศุสัตวอินทรีย



สาขาหัตถกรรม
มีความเชี่ยวชาญเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีสรางข้ึนดวยมือเปนหลัก
เชน การปน การแกะสลัก การจักสาน ซ่ึงเกิดจากฝมือชางเพียง
คนเดียวหรือมากกวาหนึ่งคน

ท่ี ช่ือ - สกุล ท่ีอยู ดานความสามารถ หมาย
เหตุ

1. นายผล จันทร บานเขาตํา
น้ํา

เช่ียวชาญเรื่องชาง
ไม

2. นายเลี้ยน คงยาง บานาตักน้ํา หัตถกรรมงานจักสาน

3. นายณรงค จับใจ บานพุบอน หัตถกรรมการกลึง

4. นายสมชาย พุมโลก บานพุบอน หัตถกรรมการกลึง

5. นายจง
ธรรม

กองสุข บานยางชุม งานประดิษฐ ชางไม



การแพทย แผนไทย และสมุนไพร

เปนผูมีความเชี่ยวชาญ การแพทยแผนไทย การทางการ
แพทยเก่ียวกับการตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษา หรือปองกันโรค
หรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตว การผดุง
ครรภ การนวดไทย และใหหมายความรวมถึงการเตรียมการ
ผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐอุปกรณ และเคร่ืองมือ
ทางการแพทย ท้ังนี้โดยอาศัยความรูหรือตําราท่ีไดถายทอดและ
พัฒนาสืบตอกันมา

ท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยู ดานความสามารถ หมาย
เหตุ

1. นายกรึก ประเสริฐ
วัฒนะ

บานไรบน แพทยแผนไทย
แพทยสมุนไพร

2. นายสนาน บุญเกิด บานหาด
ขาม

แพทยแผนไทย

3. นางพงษ สังขดวง บานหาด
ขาม

แพทยแผนไทย

4. นายวิน ชูแกว บานโปง
กะสัง

ยาหมอโบราณ

5. นายยม ย้ิมใหญ บานรวม
ไทย

ดานสมุนไพร
รักษาโรคมะเร็ง

6. นายขุน คีรีศรี บานยาน
ซ่ือ

สมุนไพรพ้ืนบาน



สาขาอาหารและโภชนาการ
เปนผูเชี่ยวชาญในดานการทําอาหาร เชน ขนมไทย การ

แปรรูปอาหาร ถายทอดออกมาเปนอาหารท่ีมีรสชาติความอรอย
ไมแพชาติใดในโลก อีกท้ังคุณาคาทางอาหารและโภชนาการ
ทําใหอาหารไทย ถูกกลาวขานไปท่ัวโลก และแมจะไดข้ึนชื่อวา
อาหารไทย แต เสนหอีกอยางหนึ่ ง ท่ีขาดมิได ก็ คือ ความ
หลากหลายของอาหารในแตละภาค

ท่ี ช่ือ - สกุล ท่ีอยู ดานความสามารถ หมาย
เหตุ

1. นางพิมใจ วัดเพ็ชร บานยางชุม ดานอาหารคาว
หวาน

2. นางสําเร็จ อัสแสง บานหาด
ขาม

ดานอาหาร คาว
หวาน


